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o

presente artigo tem co~o objetivo e~tudar a relaç~o aue as or~~ni-

zações comur.istas brasileiras2

estabelecem com a questão da

ô

enocr-ac a
í

pol'i.ica3• Numa prim.eirn etapa, t.ont.ar ea armar um painel histórico, a trnvés do qual so forme uma no çiio dela lro1looiçõcs políticas dos cor.lUnistas sobre a questão democr~tica, nos anos 50 e 604, e tamb~m de como os
comurlistas tratavam a questão democrática no plano de sua organização interna. Numa segunca etapa, discutirei as razões que levaram os comunistas a tratar a ouestão democr~tica da forma como o fizeramo

1. Os co.uun st.as e a questão democrática
í

- proposi ções polí -bicas.

No início dos anos 50, o então Parti.do Comunista do Brasil trabalhava com uma temática central: a revolução violenta. O país a.tolara-ae numa situação limite, catastrófica, impasse, coesão sem falhas entre as
classes dominantes, a única alternativa era a luta arm2da5•

Para o movi-

mento popular abria-se um proeram~ de lutas sociais e a perspectiva da
conquista da independ~ncia

nacional. A democracia viria como resultado

deste processo e, em si mesma, merecia atenção subalterna. Em consequência, eram desprezadas as margens de trabalho leeal e institucional na
democracia então "realmente existente".
Estas concepções paralisariam

os comurrí.s't.as
no que se refere à refle-

xão sobre o real alcance e significado das manobras políticas então deenvolvidas por Getulio Vargas, eleito presidente em 1950, embora, na
prática, se beneficiassem

das e atuassem nas margens abertas e no cli -

ma criado pela nova conjuntura instaurada pelo último período de Vargas6•
Com o tempo a contradição entre o discurso e a evolução real da luta
de classes d.eterminaria mudanças. Teriam ínício no interior do próprio

2

trabalho

sindical,

ou seja, onde a "realidade"
dos comunistas7o

vadia mais o campo de percepção
danças contaminariam
d~rias:

j~ na crise

- chamada

"externa"-

Lentamente,

estas mu-

níveis cada vez mais amplos das f o rmu Laço es pnrtisubsequente

~ morte de Vargasy

08

)

conunistas

-

~

miriam nova L.~íguagem e, mais do que isto, novas pr-e ocupa ç oea

.'

in-

depois,

no IV Congresso,

nifesto

de Agosto

ao lado de um Programa

de 1950, seriam discutidos,

8
o

expriPouco

calcado no clima do Ma-

e aprovados,

Informes

com-

.
d e re fI exao
- 1n
. t elramen
.
t e d'1S t.í1n t os 9 : as convraalprome t'1d.os com e1xos
.l..

ções emergentes

entre as classes

assim riomo a necessidade
institucional,

dominantes

de alianças,

•

passam a ser consideradas,

a importincia

a crítica ao sectarismo

~

do jogo eleitoral-

e ao isolamento

em que se encon-

trava o Partido.
Em 1955, por ocasião da crise insti tucional
tas pareciam

ter su~erado

1954: a Constituição
opressao",

a agressividade

devia ser defendida1

d_e N. Kruchtchev

comunistas:

surgiria,

na reflexão

amplo debate público

do movimento

comunista

do Par-t d o e? finalmente,
í

Programa

de 1954

líderes

entre os
na cri~ or -

mas não menos importante,
em 1948-1950 e can-

10 •
( e tamb6m democratizante)

JK marcaria a evoluç~o doe oo~uni8tne

vas dos principais

internacional?

e t~tica elaboradas

O período de cuforia desenvolvimentista
do Governo

do pCUS, em feverei-

então, muito forte, a questão democrática:

sobre a estrat~gia

f í.rrnadapelo

de 1950-

10
e va, Líd
1 o

no XX Congresso

e legitimariam

tica ~ situa ão e din~mica
interna

os comuIlÍs-

deixara de ser um "códieo de

.

ro de 1956, condicionariam

ganização

e o catastrofismo

,
l'
.
1
'
,
o Jogo
8_eltora.l..
era necessarlO

As revelações

de novembro,

seriam revqgadas.

v

As pris5es preventi-

O Partido

passou a gozar

3

de uma lee;alic1c,de
de fatol1 e

~

ncnt.e

corrt exto p c em função de toda a lu-

ta pOlítica, desencadeada desde 1952 e aprofundnda em 1956-1957, que se
consagra a viragem: vem a público a Declaração de Março de 195812 - a
questão democrática parecia receber novo tratamento.
Princinal novidade: a democracia surge como quadro indispensãvel - e
favorável - pRra as lutas sociais e para a conquista da independência
nacional. Os comunistas passariam a visuali7.ar as contradições e conflitos no interior das classes dominantes, a valorizar as alianças - com a
burguesia e seus partidos - e o jogo eleitoral-institucional.

Reafirma-

se a noção de que a Constituição vigente, que consagrava a ordem democrática existente, deveria ser defendida.
Entretanto,

os comunistas abriam-se mais para a vivência e ação polí-

tica no quadro da democracia realmente existente do que propriamente para a reflexão sobre a questão democrática. As elaborações centrais cont ánuam

voltadas para o social e para o nacional - reformas sociais e

independência nacional,
o imperialismo,
co brasileirol1
desigualdades

em outras palavras, luta contra o latifúndio

grandes inimie;os do povo e do desenvo~vimento

e

economi-

• A rigor, poder-se-ia àrgumentar que a luta contra as

sociais e pela independência nacional são dimensões inse-

pare.veis da questão democrática. Democracia sem pão? sem independência
nacional? O fato ~ que foram nestas dimensões - do social e do nacionalque os comunistas investiram todas as suas fichas ..A novidade, em relação às proposições de 1950-1954, ~ que não mais pareciam desprezar as
virtualidades

do quadro democrático' existente. Mas passariam a apreciá-

10 como espaço, repetimos. A "verdadeira democracia" viria mais tarde,

com o pod.er proletário, como resultado

da revoluçãol~. A nova linha se-

4

ria confirmada
e encerrado
Este

solenemente,

padrão

entre 1961

d.ores de pensamento

extensão

seria mantido

e 1964. As reformas

e da prática

to ambígua:

defesa

quando

se em defensores

ameaçavam

e graduados

ou na marra",

claramente

da legalidade
ameaça

da Constituição
social,

a paciência

em áreas

importantes

exemplo,

o PCB:não

templassem
consagração
tribuição

de conquistas
do PCB, mesmo

quanto

~ questão

era um problema

comunistas

que surgem

em 1962 - assumiriam,
tal" da democracia,

de fato.

conjuntura

da democracia

apenas

mui-

seguinte,

pre-

na lei

etco17Além

disso,

sindical,

de propostas

de representação

efervescencia

por

que con-

social

de forma geral,

de grande

democrá-

agrária

ou a

a con políti-

política.
do PCBo Outras

no período

- a ORlVi_POLOP, em 1961,

por outras

razoes,

ou seja, um espaço

uma atitude

a sua real capacidade,

como na área

dos comunistas

~

Mas tais

no ar, arvoravam-

" reforma

pobre,

a

"-

apresentação

Seria

Não

Por outro Ia

pela força do quadro

político,

das entidades

nesta

havia

está esgotada"?

se destacaria'pela

Armadas.

mas, no momento

da violência:

do povo

no PCB16~

subalterno.

de golpe de direita
vigente,

do.trabalho

a democratização

ca, em relação

aerá-

como, por exemplo,

democrática,

ou iludidos

era a retórica
11

a reforma

agrupados

das Forças

com a possibilid.ade de alteração

tico existente:

público

que se estende

particularmente

democráticas,

um papel

sentiam

roidos prlo movimento

na conjuntura

dos comunistas

em bandeiras

pr eocu oaçoe s desem.penhavam

Não

sociais»

do voto aos analfatos

à

de debaté

nacional ~ pe rmariec eriam os -grand.es eixos nort ea-

de insistir

do, em relação

precedido

de fato15o

na legalidade

de reflexão

ria, e a independência

deixaria.

V Congresso,

em 1960, pelo

a meoma

e o PC do B,
~

concepçao

para ganhar

organizaçee s

posições,

"instrwnen
acumular

5

força • E_bora com discursos diferentes, as duas novas vanVlardas se distirrglliriar:l
do pCB pela profunda desconfiança em relação à viabilidade do
quadro (ecocr~tico vigente. Não acreditavam na aliança com a burguesia,
nm

pe!l~a a~, como o PCB, que a "democracia era irreversível". Ao con -

trario: anunciavam a Dossibilidade do gol~e~ A POLOP chegaria a consider~-lo inevit~vel. O fato de que nfio tenham se preparado para e ta eventuaJidadeI8 pode ser curioso mas não anula as consequ~ncias que decorriam de suas análises no que diz respeito

à

questão democrática: era neces-

sário "utilizar" ao máximo as me.rgene leeais enqunrrto durassem. E preparar o enfrentamento. Para elas era mais do que claro, outra semelhança
com os c ..
uní.at.asdo PCB, que a democracia seria possível apenas como
,
d a vltoria
.'
. 19 •
resultauo
revo I"UClonarla

Depois de 1964 este padrão tomaria formas ainda mais consistentes para

L

e;rrnce maioria dos comunistas. A POLOP, o PC do D, suas respectiVD.s

dissid~ncias e as dissidências do PCB retomariam a perspecti.va do enfrent~T.ento amado

com o poder. Nada mais lógico, aliás, e consequente com

a reflexão prevalecente antes de 1964. Se os grandes inimigos da "revolução brasileira" e do próprio processo de desenvolvimento econômico capitalista - para muitos as duas coisas estavam associadas - haviam assumido o poder, voltava-se a uma sittação de bloqueio e impasse irremissíveis. Trrtava-se, agora, de preparar o enfrentamento: guerra popular?
insurreição? foco guerrilheiro? As divergentes conoepções

sobre o "ca-

minho da revolução" não anulavam a convergencia básica: o impasse estrutural

em que se encontrava a cor-r-e Laçáo

de forças sociais e políticas -

de um lado, as classes dominantes, coesas e sem nenhuma alternativa a

0-

ferecer, justamente porque dirigidas pelas·forças responsáveis pelos im~
passes politicos e econ3micos.

De outro lado, as massas populares pres-

6

tes a explodir,
ca pradaria,

desde que alguGm fosse capaz de acender

ou na mecha do barril de pólvora,

a faeulha na se-

ou na espoleta da dinami-

te.
Falar de de:nocracia neste quadro era pura ilusiop
lítica~ traição.
bora houvesse
deveria

Eventuais

margens

legais poderiam

um debate azedo sobre a questão,

assumir

a participação

sempre muito fortes

,

viam saido do PC

B20

a maior

na decisão

~

espaços,

da campanha

em-

que

seria

ele voto nulo, em

que não estavam ou ha-

da conjuntura,

evidentemente,

-

de Atos Institucionais,

estas linhas - o Estado de exceçao,
fechava

ou sobre o car~ter

parte dos comunistas

• A evoluçao

po-

ser aproveitadas,

na luta legal. A tese do boicote

consagrada

1966~ que aglutinaria

inconsequencia

~

a sucessao

acuava as forças de esquerda

reforçava

e os comunistas

em parti-

cu'Lar ,

Do out.ro lado, lutando
PCB, enfraquecida
tre 1964-19677

contra a correntep

pelos rachas que abalaram

sem falar no processo

elas, provoc3do

pelo des~nimo,

s.avam nas Lileiras

partidárias

maciço de desligamentos

ôas veleidades

E ficaria

ção do regime anterior,
como se fosse possível

insistindo)

pregando

recomeçar

Ass·im, em quas e duas décadas

de lutas,

faria
realmen-

na reccnstitui-

que nada accntecera.

em distintas

subesti.mação com que suas proposições

de a-

com as mesmas alian~s,

de novo, fingindo

organi zações comum st as teriam ao menos

a profunda

esquerdistas2l9

voltar ao stato quo anteg

que gras-

política

no deserto,

en-

e desistên-

e desmoralização

depois da brutal derrota

do

o Partido

do d.esurezo com que tratara a defesa da denocracia

te existente.

ferentes

a direção

profundamente

perplexidade

bril de 1964. O PCB, arrependido
autocrítica

permaneceu

U111

c:

n jurrt urae 1 di-

denominador

políticas

comum:

trataram

a

questão democrática~
'"
Um outro angu'l
o que ilumina

comunistas

estabeleceram

-,
~
~
esta subes t.í.maçao
e o oa
r eLaçao
que os

com as entiJ:õdes sindicais

populares.

7

Num plano mais e;eral, os comuní.otas , antes de 1964
riamente pela "desestatização"

destas errt

í

p

nunca lutaram se-

ônô ee , embora o princípio cons-

tasse de suas propostas. Depois de 1964, a idéia seria agitada mais como
propaganda porque não havia condições políticas de efetivá-la. Por outro
lado, nunca defenderam a pluralidade de tendências no mov'imorrt o sindical,
seja qQebrando a unicidade de representação,

seja consag~ando no interior

do si.ndicato único a pluralidade de tendênciaso

Ao contrário, a tendên-

cia geral é a de reforçar a unicidade, sob o argumento de que fortalece
a coesão do movimento. Uma única organização, que se trata de conquistar
pelos meios possíveis, ou seja, por qualquer meio.
Chamam a atenção duas caract2rísticas

no relacionarne to entre as van-

guardas políticas e as entidades sociais: na composição das diretorias
sucedem-se ou se complementam duas atitudes opostas - a da exclusão suária da oposição, ~esmo com representatividade
to seja possível, ou as alianças absolutamente

expressiva, desde que isdestituídas de fundamen-

tos comuns, políticos ou programáticos, as chamadas "alianças sem princípio" , de que se acusam mutuamente todas as organizações comurrí.s t ue
brasileiras. O princípio da unicidade sí.nô acaâ e a ausência de qualquer
ree;ulamentação do direito de tendência no sindicato único

poderiam ex-

plicar o aparente paradoxo~ Mas a razão fundamental reside no fato de
que os comurri atas se deixam nortear por um critério absoluto perante o
qual subordinam-se

os demais: o crescimento imediato da organização de

vanguarda. Assim, não poô endo capturar dct er-nu nada entidade, poderão satisfazer-se

com pedaços das mesmas , de onde acumularão forç-as para

ga_

I1

nhar" o todo nas próximas eleições. A exigência de um mínimo de coerência na entidade social cede lugar aos interesses das vanguardas.

8

o

outro aspecto

as entidades
missão"

refere-se

à

sociais

estrita~ente

~ maneira

pela qual os comunistas

sua "linha geral"

à perspectiva,

subordinadas

resses das organizaç~es

de vanguarda.

à.eterminado da população

í

à análise ou aos inte-

A entidade

cua espe ci.f i ci dad e , descaract eri zando-se

"cor-r e as de trans-

tornando-as

1

integram

sindical

nerder~ assim

como representação

de um setor

para se tornar um lIaparelho" da or[anizaçao

de

-+~
-'evenvU8,.LDent,e
seu cr nt roLe ,

Estes
valecem

ele~entos,

entre outros,

materializam

concepções

no cc.njlnto das ore;anizações comunistas,

do a regra

22

, e a regra sendo profundamente

Final.eYl.l.e,

gerais que pre-

as exceções

anti-dernocráticao

se abo rôur-mo s o ângulo da ore;anização

á

rrt or-na de que se

dotam os c :..
un st vs , t anbem obs er-var-emos o lugar subalterno

ocupado

pe-

nos anos 50 e iO t~m como as~ectos

co-

í

Ias ref::'exões, normas

Os tr~s congressos
;;:l.uns
a caráter

realizados

ratificatórioll

II

Congresso,

no antes

democráticaso

do PCB é ilustrativa.

A histiria

or

e nráticas

e a din~mica
~

em 1954,v ratificou

U.JIl.

excludente23"

Programa

alterações24•

e no qual não se adm~tiam

publicado

em Março de 1958 e só foi convocado

realizada

teve a segurança

de que a cOYlsagração não correria

em dezembro

da maioria

B

do Partido

verdade

discordantes

de 1967, houve o cuidado
no decorrer

que os congressos
chegaram

- a direç~o

de promover

sempre foram precedidos

a ser ouvidas

venceria.

riscoso

UrD.

a-

cansa
quando se

Quanto ao VI,
a expulsão

da etapa dos debates.

nas "Tri l»..mas

1967. Mas nenhum quadro de certa experiencia
~
~ decis~o

quase

O V Congresso

graria a viragem

realizado

confirman-

de debates.

de Debate"

alimentava

Vozes

de 1960 e

ilusões

quanto

9

o único debate efetivamente livre, no sentido mais proftmdo da palavra, Que diz respeito ~ imurevisibilidade

de seUA resultados, ocorreu

única vez, em 1956, e foi c1e s encadcud o à revelia da.aireção partidá, r'ou e::atamente um mes
". e melO 25 •
m. a - o.u

urna

Al6m de cOltrolado8 n ratifjcnt6rios,

08

dnbntes foraw Rem11rc cxclu-

dentes. Do debe..tede 1956 excluiu-:::;e
o "erupo Agildo". Do de 1960,
r-í.am os partidários

ou seria

da "r-eo r-garrí aaçjio

sai -

do PO do BIf.Do de 1967, sairia.,

exp lsa·, a ampla maioria dos militantes ativos do PCB.

Mas o padr~o não soria monop61io do PCB.
O PC

do B, formado em 1962,

seu 2tivo nenhum congresso, ne
b_ico,

~8

até o fi)!'dos ano s 60 nao registrnria em
,

1

algo C1ue se parecesse com um debate pu-

mo controlado. Realizaria uma Conferência, a VI, em 1966. Foi

CO::o o IV Congresso, de 1954, um debate com fins ratificatórios, ocasionar; o, -'-a!:'.bém
por isso, a saída maciça de quadros, principalmente os j0veris conuní s+as , par-t í.c parrtes do único movimento social em ebulição na
í

época, Que resolveram Itreorganizar" o já "reorc;anizado" PC do B, formando ~ Ala Vermelha26•
~

A ORlILPOLOP faria tres cone;ressos untes de 1964 e parecia quebrar
a

rotina anti-democrática

das

organizações comunistas. Depois do gol-

pe, entretanto, ao realizar seu IV Congresso, perderia quase metade de
seus militantes, e boa parte dos mais ativos, que se integrariam na
CúLINA, VPR e VAR_PALI\TARES27.
A miríade de organizações e grupos derivados do peB, do PC do B e
da ORH_POLOP, depois de 1964 t embor-a'quase e em.ir e

mu.i t o

críticos e denun-

ciando asperamente o car-át er anti-dernocrático das "mat.r wea"
í

de onde pro-.

vin.llam,também não souberam distingnir-se por processos internos demo -

10

cráticos
gressos

e por estimular

d ebs..tes públicos

e ainda mais escassos

ALN e a VPR, chegariam
tes que só.traziam
cónstatação

os debates.

mesmo a discorrer

"divis~es"

das evidências.

e livres. Foram raros os conAleumas

oreaniza~~es,

sobre a inutilidade

e "rachas"28~

Argumentava-se

~

t~rio da verdade,

selecionaria

q,uais, de forma inevitável,

.

implacavelmente

ocorreria

'

os melhores,

o reagrupamento

faziam-se

f r-errt

As repetidas

•

e a dinamica

excludente

tentativas

de ser uma

sendo o cri-

I

em torno dos

dos comunistaso

Em alguns debates não faltaram ameaças de se passar da
ca" ~t'crítica das armasn29•

dos deba-

o que não deixava
que a "práticall

COMO a

arma da críti-

u

de reagrupamento

que permanecia

como uma herança

~. t.,
,:J
11
,,30 • C a d a organlzaçao,
.ma 1Ql
a ao en~ao ch affiauO
ve lh o P ar t'd~
1 .ao
.l.. ~

po, imaginava-se

constituir

cleo do n'cleo"

de um futuro Partido

tas e que se afastava
miragem
b~lico

continuamente

no deserto ~ Em 1970,

ria da direção

do alcance

a reunir

a organização

ou gruou o "n~-

os comunis-

dos mil:i.
t.arrt es COElO uma
um marco sim-

a décadap

das org8nizaç~es

interno no Partido

abandona

sição conspuTcafla

que tornaria

como que fechando

, talvez inédito na história

correr de um debate

ou "o embrião do núcleoll

o núcleo,

des-

Operário

cODlunistas: no de-

Comurüsta

argumentando

- POC -~ a maio-

que a minoria

de opo-

inevi tavelmen"te sua pureza dout r-í.nár-í.a , Lar gou a si-

I

gla com a minor1.a e tornou a fundar a POLOP,
nizaçao

Marxista-Leninista

N~o faltam evidencias:
ç~o que estabeleceram
cas internas

agora com o nOlllede Orea":'

de Combate-Política
pelas proposiç~es

com as entidades

- OC_MLjPOLOp31e

Operária

políticas,

populares

pelo ti~o de rela-

e pelas normas

e pr~ti-

que regia.m suas or-gan.í z.açoes , os ccmunas tn s demonstram

pelo menos nos anos 50 e 60, uma singular

dificuldRde

fletir

A que atribuir

e vivenciar

Quais suas raízes?

a quest&o democrática.

em consi0er'nr, roo fen3meno?

11

Tentarei

avançar

A primeira

cana o Afinal,
a~ov~vel,

duas ordens

refere-se

a condicionantes

os cCr:1unistas viveram

por ~ais rue

estivessem

rios ou de refer~ncias

inscritos

e agiram
imbuí~os

singulares,

no que se refere ~ questio

A segunda

rel~civna-3e

ricas que os c ~ ~istas

mais

que estivessem

.

oue se nronunham
- ~

2 - A ques~ão

o

balanço

t í.nguá

r-

ô

oi s

-

pe

da República

r-Loô

o Estado

nos períodos

de exceção,

citados~

exercia

às opções

os traços

políticas

e teó-

a fazer e que te-

característicos

brasileira

da so-

está longe de apresen-

democráticas..

Talvez

o reino do mais completo

deve-se

observar

possamos

não chegariam

foi só após 1961, com a posse

conturbada

tico expandiu-se

efetivamente

para atingir

assim não faltaram
mencione-se

c,

quando náo

arbítrio.

a atingir

a exclusão

Mesmo
entre 1945-

o alcance

período,

do

a rie;or,

que o regine denocra-

os trabalhadores
limitações:

IJre-

o !Imundo ruralll~

o que relativiza

d.e Jango,

dis -

Fora da.i.

o

uma série de ressalvas:

regine democr2.tico então existente .•Quanto ao segundo

plano institucional,

bra-

republican&l"

um papel preponderante,

banos e rurais. Ainda

e marca -

da sociedade

li.roitava-.se às elites sociais,

1947, os ventos democratizantes
que ainda

revoiliucion~-

_
os : entre 1945 e 1947 e entre 195~ e 1964
~

a Legr lidade Lris t i tucional
valece~

a história

:f;

a transformar.

ter um ~uaà':'orico de experiências

,.

país.

im~regnados

ou foram a levados

de:-ocr~tica na história

da história

repulJl~

democr~tica.

rão (ou não) CO::1so::"::'<'lado
ou aprofundado
ciedade

num determinado

especificamente

preferiram

na história

de prop6sitos

Lí.nna.s de força que caracterizam

dos pelas
sileira

de hip6teses.

manuais

ur-

para não r.;;air
do

dos analfabetos,

mais de me-
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tade da populaçio, dos processos eleitorais. Eram considerados aptos para tr~balhar, pagar impostos, constituir familia e educar filhos, mas
não para eleger e ser eleitos para car-gos de cor.and o poli t i co , Regis tre-se igualmente a exclusão dos graduados e dos soldados, a tutela estatal sobre as entidades 80ciais de representação, os partidos politicos
exclusivamente eleitorais. Tra~ava-se, portanto, de um regime democrático bastante limitado. Pois foi o que tivemos nos momentos de máxima a bertura. Pobre tradição.
Neste quadro, e np.cessariamente, quase

COP10

decorrência, a ausência

de uma forte tradição de organizações populares que garantissem uma par't í.c i.paçjio

popular autônoma, polí tica e sindical. Houve tentati VElS

I

no i-

nicio do século, de fonnação de uma central sindical operária independente. Nas lutas sociais de 1917 e do início dos anos 30, e como sua expressão, criaram-se organizações que de~aparecmriam cem o refluxo da derrota. Depois da queda de Vargas, em 1945

j

novas tentativas para formar or-

ganizações paralelas às tuteladas pelo Estado não prosperaram. Estas experiencias seriam r-e t ornadag,

num nível mais consistente, no início dos

anos 60: foi o tempo da CGT, do PUA, do Forum Sindical, da CPOS, da Frente de Mobilização Popular. Não chegariam, porém, a ter sólidas raízes
populares , nem a se destacar de forma r~dical das estruturas dependen~v.t

tes do Estado. Eram mais parlamentos de lideranças d~ualquer

outra coi-

aa , Neste quadro, as Id ga.sCamponesas seriam uma promessa, mas que se
frustraria, esvaziadase absorvidas pelo processo de sindicalização rural patrocinado pelo Estado. Por outro lado, em nenhum momento, estas
organizações paralelas definiriam claramente sua autonomia em face dos
partidos políticos e do Estado. No plano político-partidário,

também

não se pode registrar experi~ncia de Partidos comprometidos com a or-

13

ganização
~rf1B

Y.~

si~temática

dos trabalhadores

I
I

p

de modo geral,

limitou-se

lamente.res32" O PSB não chegou
social

relevanteo

Os demais

em defender

do na ilegalidade.

Quando

1961

e aut~nomas

e 1964,

quan,o

e incentivar
punham

em risco

lém disso,

balhàdores
soes

e marcar

considerada

,no plano

por elites

Sobraria
legal,

aos partidos

estivessem

o PCB,

também

limitou-se

dependente

por concepções

livres

Mesmo

entre

a compor

corno se viu,

sindical

aeua-

não se pode di-

politicos~

as condições,

com-

sempre

populares

~

e que nao

do Estadoo

A-

anti-democráticas

do país33~

assegurando

temos

próprias»

e livres,

que souberam

antecipar-se,

politicasfalXoráveis
um sistema

aut~noma

favor~veis

de tutela

dos trabalhadores~

ou difusa

foi

promovendo

aos interesses

po-

que dificultaria
seja no jogo po-

ou garantidas

da legislação

a pr-ópria Petrobrás

a democratizaç~o

pres-

sociais~

promovidas

o eas~ clássico

os tra-

de exercer

E sua força potencial

seja nos embates

no da luta nacionalista,

autônomas

e da cidade não deixariam

situações

ou situações

eros; no político,

votos dos traba-

remotamente,

de organizações

a estrutura

sociais

a intervenção

social

ao plano

como se notou,

a evolução

l:ltico-institucional,
Reformas

mesmo

g

de seus par-

mornerrt
o , força

recebiam

paralelas,limitadas,

do campo

mas sempre

enormemente

legais

O

sociaisa

r-eformas, garantindo
pulares,

acedeu

de organizaçoes

manuais

que

foram melhores

era marcado,

Sem tradição

em nanhum

em relàção

imediato

sobre as entidades

•

a adquirir,

a formação

organizações

e rurais.

e a atividade

os seus interes~es.

zer que te~Jla estimulado
do Estado

~

urbanos

as eleiçoes

partidos

lhadore-s mas não se pode dizer
prometidos

•

manuais

de 1945,

pelo alto:

trabalhista;

e a Lei de Remessa
o contra-golpe

no plade

J-JU-

do general
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Lott, em novembro de 1955, a posse de Jango em setembro de 1961. O povo
participaria nrd1ivaa,:v:ezes', a"tivamente destes episódios. Mas sempre mobi Lí.zaô o pelo Estado ou pelos govcrnarrt es .~m1)orn.desarticulados

e di-

fusamente organizados, os trabalhadores manuais marcariam presença.
este processo comandado pelo: al'to forjaria uma tradiçio: ~de
interesses populares poderiam ,er atendidos,
ausência de organiza Õ

populare

res passariam a referenciar-s

Ie

ãaa

que os

mesmo satisfeitos, na

livres e autônomas. Os trabalhado

'"
no Estado, n s governantes, e nao
em su-

as or'garu za.çóe s prónrias34 •. Ou seja, vai-se consolidando a consciência
de aue transfor. ações políticas e sociais são possíveis sem democracia,
sem par~icipação

orf,ap~zada e autônoma da população. O Estado aparece

simultafiea,ente como grande provedor e emancipador. Daí porque os traall_ado~e~ preferir~o o ditador ao regime democr~tico: o movimento quere .ist • O líder carismático e o aparelho de Estado lhes parecerão mais
eficazes do que o árduo trabalho de organização próprio:"pode dar cadeia:
e, cer"amente, não dá futurott•
efer~ncia ao Estado agigantar-se-ia

para as próprias classes do-

minantes. O Estado ampara, protege, incentiva, torna-se indisp'en-éável
ao desenvolvimento

capi'cal'sta e

à

arbitragem das contradições, à com-

posição dos equilíbrios. A questão democr~tica, assim,não se torna relevante sequer para as classes dOlninantes35• ~ expressivo ó fato de que
a exaltação mais desabrida dos valores democráticos revista-se de um
-

caráter essencia1mente"instrumental"
"coronéis"-democráticos,

,

- caso da pregação u.denista e dos

na verdade interessados em fortalecer o poder

t•

local conservador contra as políticas cen'tralistas-modernizan"tes-industrializantes do Estado Novo varguista. O que se quer não é exatamente'
a democracia como algo substantivo, mas um espaço para a conquista do
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poder369

algo estranhamente

rris t.aa , O mesmo

se aplica

f'arrtu sma do "comunismo
ço armado

nam-se

A síndrome

à

~~lhan)

das classes

é

à

~édias

res rurais
elites

do golpe,

mesmo

progressistas

mesmo

cício

e

à

buiram

autônoma

do meio"?

desconfianca

da coluna Prestes

progressistasp

tor-

sentiam

em organizar

que desejavam

democrática.

com a proximi-

aliviadas

com a vitória

incorporadas

Neste

nas crí-

ao exer-

particulo.r~ portan-

Mas serão apenas

políticas

os condicionamentos

transformar?

os trabalhàdo-

h:istóricas desfavoráveis

suas opções

( ou não)

tenentista

dos mili t.aros e seus prepostos~7

não são "e s t r-anhoe no ninho".

Em que medida

e, sobre-

entre 1961 e 19640 As

calef~ios

já estivessem

e "ar-bá trariedades"

dos rnov:Lmentos

O movimento

se repetiria

( a "ca_

as classes

aos trabalhadores

Suspirariam

sobre a questão

para consolidar

da sociedade

do bra-

sob o re-

manuais

igualmente

e organizadao

de tradi\,:ões e condições

reflexão

à

em relação

se no dia seguinte

to, os comunistas
dutos

frente

sindicalista".

ticas aos "excessos"

Um quadro

e do

e da eterna vigilância

transtorna

é caso típicoo O fenômeno

dade da "república

dos comu-

o refúgio

dos trabalhaod~~es

de interlocutores

A resistência

sociais,

prática

dos quartéis.

saa -articipação

exe~plar.

à

com os trabalhadores

da democracia

Lrrt eLec t ua i.s, Estarnos aqui

médias

tudo,

aberto

e o pavor da ascensão

cond~ção

e

ve rme Lho" - as e1i tas preferem

Os bacharéis

vivandeiras

reflexão

da "r-epúb.Lí.ca sindicalista"

ao pânico

dos mili t.ares ao embate

gime democrático.

à

semelhante

e teóricas

"pro-

contri-

anti-dernocráticos
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3 - As opções teóricas

e políticas

dos comunistas

e a questão

democrática.

o que, antes
to~consciência

ao

acima

como vanguarda

.pital o padrão lerdnista

c:lr:Ncteri?a os comuní.n+a s é aua uu-

tudo,

política e, histórica.

referenciaria

a concepção

comunistas

orgânicos

que poderiam ser considerados

vinculação

leninista

ao leninismo,

nismo nas condições
Da concepção
sorveriam

do conjunto das or-

nos anos 50 e 60. Até os partidários

ganizações

ta da ortodoxia

Neste aspG~to ca-

mais bizarros,

do ponto de vis-

( pré ou pós-revolucionária),

leninista

reivindicavam

que estavam "recriandou

argumentando

concretas' da

de esquemas

o leni-

mérica L tina dos anos 6038•

de Vanetmrda

os comunistas brasileiros

algumas idéia.s essenciais:

o Partido/Organização

ab-

como van -

Guarda histórica

no oentido do domínio do saber: com o marxismo-leninis-

mo os comunist.s

teriam as chaves do couhecim nto do. evo ução da Hi tó-

ria, um saber verdadeiro,

científico,

dade de previsã.o, antecipação,
idéia chave do leninismo:
classe operária,
comunistas

dire9ão. Daí decorreria

a imprecci.ndibilidade
social

vanguar-da

da

História,

~

par e ia adaptar-se

çoes, ilegalidade

e mesmo clandeatilidade

tanto tempo os

unistas br-aa i Le í.r-oe

COi

assim

"una

organização

saber teórico em detri:mento
pec

í.a

li.zada - o

também uma outra

r-evo

Lue

í.onár-í.o

já que a

recebe "de' fora - dos
do marxismo-leninis-

a idé:La de um corpo de r'evo Luc Lonar-Los

em tempo integral,

Desenhava-se

daí sua capaci-

do Partido,

- para dentro"p a doutrina científica

m039-~ Finalmente,

dedicados

único. Deduzia-se

profissionais,.

à história de persegui-

a que foram submetidos

por

o

de ,glj,te - supervalorização

o saber prá ico, organização
profissional

altamente

-- em detrimento

do
es-

das lideran..:
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ças sociais

enraizadas

nos locais

de morad'a

e trabalho

rentes.

E também e,2Cc1u-ª-e}1i~
porque monopolizava

tífica,

eficaz.

Esta

concepção

a verdade

s er-í.u , ma i s tar

de vanguar-da

pelo II

formulações

Congresso

do VI Congr aao , em 1928,

e. luta contra o perigo

de co centrar

à revolu,ão

guiá-Ia,

e

à

iluminá-Ia,

superando

as concopções

Um outro

os desvdo s o

•.

q,ve prevaleceram

presentes
aspecto,

em nossa

internos.

indispan-

canaz de despertá-Ia,

ensiná-Ia,
as

•...

orreçoes

".-J

"

e evidentemente

não eram de

de força

anti-

história.

ta!nbém relevante

na modelagem do universo

10 dos cornum.s t as br-as Ledr-os ~ e cr-i.a dado pelos

"modelos"

í

ios

desvios

sem fa.lhas,

. como corrt ra-ct cnô encl as , às lililhas

molde a se antepor,
.democráticas

operária,

d e-

da gr'ande import~cia

mostra.ncl0 sempre o camihho., indicando

de rumo necessárias,
são estas

classe

,

em 1920, e pelas

do paloo

coeso,

pa-

pelo
v

que falavam
relreecnt

cien-

21 c ond'a ço
- es li

Comunista,

c ent raã í.sado , d.isciplinado,

Um Partido
sável

da Internacional.

única,

consolidada

6,

..• tercero-l.n . t er-nac i.ona
.
I'18 t a 40.:. as sever-assu.maa
,."
d rao

finida8

uns e cor-

COI

ideológi-

revolucioná-

~nternacionaisw

União Soviética
experiência

mo eram

opções

pol:í~ica
o

simultaneamente
tres

dos comunistas

países

com maior

exerceu

qual

papel

e legi-

do socialis-

segundo o.~ríodo,

lutavam,

a

preponderan-

inspirando

de con trução

ou menor ênfase,
pelo

ou suc eaaa vamente,

brasileiros,

Laô.o, os pr-ocesnos

elo mundo futuro,

se sacrificavam

arriscavam

co-

a vida

e'

os revolucionárioso

embora bastante

to de vista

destes

Por outro

lorificados,

mo as vitrines

Ora,

Chi:na'peCCu.l")a:

revolucionária

te na fornução
timando

f

da r .,flexão

diferentes
sobre

entre

si,

estas

a que;~tão democrática,

ex-ier-í.enc'í as , do pcn
tem relevantes

»-

pon-
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tos em comum.

1--'

Em primeiro
ram sociedades
lém disso,
'.
Clonarlas

Lugt.r, o fato de que p antes da vitória

da revolução,

sem nenhuma

democrática.

e por causa disso, a revoluç~o
que tomaram

os parâmetros

seu comando

Na Revolução

e 'cubana, os processos
históricas

e democr~tico

também

é impossível

Popular

oa

vre e autônoma,

economico,

me, saúde e educação

pleno

i

- ou violentado

impossível

Nas

negar cará-

sobretudo

se coniras-

é

em que a participação

emprego.

os pro-

-na

desencadeadas

primaria

- no tem-

capital,

dopois da vitória

populares

URSSr

revolucionápolítica, "li-

pela ausência.

erradicaçÊÍ.o da miséria

ou seja, a superação

gas dos países ditos subdesenvolvidos
ignorando

é

e isto a meu ver

e em Cubag

gratuitas,

chinesa

das ár eas libertadas.

negar seu car-át cr- localizado

num quadro

dos movimentos

suas

democráticasc

de 1917. Nas revolução

- transformaç~es

China

ria, foram implementados

tradiççes

~m

no tempo e espaço em que ocorreram.

lugar

cessos de real - e profundas
na Hepública

de Vanguarda

a estas experi~nciast

po e no espaço. Em terceiro

volvimento

- sólidas

e políticos

prevalecente

rcvolu-

por fora - e contra -

as

em oue se verificaram,

tadas con a situaç~o
Entretanto,

populares

sociais

A_

Nesta medida, não terá sido pos-

Russa houve o ano vermelho

ter inovador

- e as organizaç~es

no Lrrt cr-Lo r das crgarrí.z.aço

rel8.ç~es com as entidades

tradição

- irromperam

lef.ais-institucionaisQ

sível estabelecer

condições

( ou muito débil)

e -

Desen-

e da fo -

das principais

cha-

fora ccnqu'í st.ada :90r f'o ra - ou

- os mecanism0>/clásSiCos

da demoCrncia

polí-

tica.
Os comurri st.as poderiam
de democracia
econômica

alegar

em sociedades

e política.

- e o faziam - que era inútil falar

onde imperavam

a mis~ria

Toclo um -discurso foi estruturado

e ~ dependência
para demonstrar

19

o c2r2ter falacioso e formal das liberdades democráticas
certos pa i s es ca-n talistas

o

Un

a out.rr-

com meno r êxito - caracterizar
realizações

vieentes em

Lnha de argumentação

tentaria

as conqua at.as sociais e nacionais como

democráticas,dimensões

indispensáveis

da democracia

o

Final-

mente, tentava-se ainda demonstrar - mas nisto sem nenhum sucesso ~' existência de um sistema denocrático de tipo novo na URSS e na China - afinal, a estrutura soviética e a Assembléia Popular

...

nao eram par-

lamentoü eleitos reeularmente?
e as alegações

- onele se mesclam aó Lí.do s

fismas - afirmavam uma Lí.nha
inspiradoras

ae

r

·ntos e ev~dentos

80-

pensamento ~ as revoluções modelares e

haviam triunfado sobre os inimigos e construído socieda-

des exemplares sob regimes centratlizados, fechados, ditatoriais - uma
imposição, aliás, do cerco capitalis ·a e imperialista,

lançariam como

último argumento os comunistas.
Não pretendo aqui desenvolrer

o debate sob e o mérito dos argumen-

tos. Parece evidente, contudo, que sua lógica interna instaurava entre
os comurrist ae uma certa eubee t í.maçác

pela reflexão sobre a questão de-

mocrática.
Ou'Lro a pecto re: evunte: Ia roflexão sobr
os comunistas foram escencialmente
que possibilitaria

o poder. Nos anos 50

60

estrategas, olhos fitos na ruptura

a tomada do poder. Esta abordagem

iníc'o dos anos 50 c enqUo,IltoJurou a lirilhaplasmada

é muito clara no
pelo Manifesto de

Agosto$ Seria retomada, mais tarde, enquanto reflexão sobre a tomada do
poderp

pelas organizaç3es

que pretenderam afirmar-se como alternativa

ao velho Partidão. Os elementos comuns já são conhecidos : situação cataatrófica,

iínpasse, inexistência

de alternativas

institucionais,

cho-

que frontal entre classes antagonic .s, luta armada. A viragem de 1958-

20

1960 t aparentemente ~ r-e pr-e s errt ar-La uma tré'..Ylsformação
de concepçoes.
da mais ilusório:

os conunistas

de estratégia,

do poder~ Em 19589muitos

ção sobre a tomada
do a realidade

mudavam

Na-

mas não de cemcep-

imaginaram

estar descobrin-

da luta de classes no pais - embora ~stivessem

apenas

J

formulando

sa - adequando-se

às condições,

linha que possibilitasse

ção do poder: trocavam-se
fesa da Constituição,
.:do isso ~ contudo,

1

meios

teso Não faltaram

lideranças

pre foi mais importante

desempenhado,

nhumH ilusão mística
refere à questão
metidos

às mesmas

na periferia

serão

no contexto

de

as capacicJades e

dos tr;tbalhadores

no Partido,

intelectuais

o aparelho

intelectuais,

a respeito

mas sua presença

sem-

ou nas bases. Pelo seu próprio

politica~

lOGO adianto

dos trnbalhadores

élemocr2.tica, estavam,

ca-

necessariamente

embora alguns pudes~em

de sua militância

manuadiá ~ Desde

injunções

natnreza1

ao Poder pelo Partido?

populares

alf,um momento

dero.nças de trabalhadores

alavancas

não só a

e, paz-t í.cu Lar-merrt e , em seus órgãos dirigen-

por trabalhafores

rém

tu-

( ou diminuem)

ráter: de organi zação ele profissionais,
constitufdo

pela frente nacional,

~

a pres ença decisiva

comunistas

de-

e que se resumia numa equaçao

mais simpíhee: em que medida aumentam

nas organizações

en-

o ataque à,pela

de qualquer

ferramentas,

í

ponto:

uma

em torno da concep-

Por esta concepção,

ç

mas todas as questões,

para o assalto

elabovando

tática. Mas as flutuações

a frente revolucionária

uma questão ma or , esta sim, c errt r-a.L,

Um último

aos fatos,

as armas pelo parla~ento,

como espaços de passagem,

as possibilidades

democrático-burgue-

as linhas de continuidade

eram recursos

questão democrática,

pacifica

rendendo-se

uma intervenção

tre 1961 e 1964 evidenciam

vistas

a da revolução

uma nova utopia,

era
ter

papel de li-

não a.I i.mcrrt ar' ne-

manuais.

No que se

tanto quanto os comunisti:.s, sub-

e condicionamentos

históricoso

Mas os tra-

21

balhadores

intelectuais

de classe média no Brasil - estudantes,

liberais., nríLí. tEres tJ políticos

sores, profissionais

profes-

e tecnocratas,

trou..xeram para dentro das orgr.mi:!~açõeDcomunistas características

..

prias, particulares,

que :favoreceram e a.profundaram a. dinamica

e t c ,»

pró-

anti-de-

mocrática das opções teóricao e políticas, acima desenhadas:. culto aos
moà.elos interI1aci~nais

mar-carrt

p

trabalhadores

manuais,

ção autônoma.

A presença

das orga izações

do co

1

ça

60S

de·scon.fiança

quanto

às

as opções que os comtmiqtns
• .Aliás,

na cúpula dirigente

de corrt ra-ie Lât e , estabelecenao longo ela história

foram assumindo

tais

em relação aos

uas f'o rmaa de organiza-

maciça elos intelectuais

conso Lí.der-í.a seu carllter

urna aí nt oní a per.feita

cultv.rais

diferenças

88

op. õc.,

não estariam

à presen-

Lf.gadaa

nos órgãoi:j d e direção?

intelectua.iG

4. Conclusão.
Tentei neste
ções e posições'

artigo compreender
que ignoram,

porque

subes+í.mam,

os comum s+as assumem

ou negam,

a reflexão

concep-

e a dis-

cuss~o da ques )~o democritica.
Não se trata de absol'\tê-los ou. de cond ená-d.oa ,

o

fato

de que,

dos trabalhadores

litária,

pelas

mesmo

08

partide,rios conscientes

e da construção

se deixaram

democráticas
tias

até

, mostra

envolver

de u..masociedade

e elaboraram

'bem a import;ncia

solu~5es de força, ditatqriais

Nos anos 50 e 60, as circunst~ncias
ções

realizadas,

oferéciam

margens

sar de f'o rma Lnovado ra a questão

livrej

ativamente

do autori

da emancipação
justa e igua-

propostas

tarismo

Blti-

e das· s i.mpa

-

em nosso pB{Sm

e tradiçEes hist6ricas~

estreitas aos comunistas

a.emocrá'tica.

eas

op~'

para pen-
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Quase um qua r-t o (1 e seculo
safio permanece

colocado

c~es de enfrent~-lo

r~
I

depois

da experiência

em sua inteireza.

e venc~-lo?

que est uuamo s t

Estaremos

em melhores

o deconc1i-

N01 AS
1

1- Este artigo foi re-elaborado a partir de uma intervenção sobre o mesmo tema no Seminário IIEsQuerdn..s
e Denoc rac a'", organi zaôo pe l.o CEDEC,
em abril de 1986, em ~~o Paulo. As 'odificaç5es introduzidas devem-se
a 8UO'O tões do debat , orrt r-e ao qua l': él cctucar-í a an cout.r-í buic'ões do
Professores Marco Aurélio Garcia, Carlos Felso __Coutir..hoe Pr-anc í.sc o
~ef1'ort, embora, evidentemente, n~o Do~sam ser res_onsabilizados pelos
crros e lacunas que ainda subsistirã.o.
2 - Ne.o estudarei a corrente troti3ky:3taque se estruturava nos anos 50
em torno do Parti .0 Operário Revo!Lucionário _POR. Nos anos 60 surgiria
uma Dissidência: a Organização Comunista lQ de ~~io.
3 - Por democracia política entende-se o conjunto dos mecanismos, instituições e práticas ligadas à participação no poder de decidir políticas
que interessam ao conjunto ou parcela expressiva da sociedade. Também se
refere 8,8 práticas e normas orgânicas que regem a vida política int rna
dos partidos comunistasa Considero que as conquistas sociais e a indepen~
dêl cí,a nacional cor st·'.tuem igualmente dimensões inseparáveis da democracia e minha intervenção no seminário-CEDEC observou esta consideração.
Entretanto, considerando as sugestões então formuladas, preferi neste
art'go limitar a abrangência do estudo sobre democracia, concentr~ndome no estudo da democracia política.
4 - Embora lif1itado, o período abrangido pelos anos 50 e 60 é expressivo,
em rela~ão ao estudo das o rgana zaçôes comunistas, não só pelo fato de
proporcionar conjunturas radicalmente diferentes, corno pela evoluç~o que
se verificou no interior do Partido Comunista que perdeu seu caráter monolftico. No plano intern.:'lcional,o aparecimento de diversas alternativas "modelares" também contribui para o enriquecimento do material a ser
analisado.
5 - Fontes: Manifesto de Janeiro de 1948, in E. Carone: o PCB, vol. 2 ,
Ed. Di el, 3P, 1982, pg 72; r1anifesto do Agosto de 1950, in n. Vinhas:
O Partidão, Ed. Hucitec, SP, 1982, pg 140; Programa do IV Congresso do
Partido Comunista do Brasil, in Revista Problemas,
64, Dez-1954/ Fev1955.
6 - A on jurrtwra
do últjmo períOdO Vaz-gas assistiu a um prot';res"
á.vo relaxamento dos controlea sobre o movimento sindical e a um proce 50 de
lutas sociais e po. {tiCRS ( greve dos 300 mil, em mrlrço de 1953, luta
pela Petrobrás, etc.) amplamente toleradas, quando não incentivadas, pe~
10 overnc. Getulio parecia interessado em respaldar suas manobras num
movimento popular menos desvertebrado.
í

nº

2

7 - Cf , Resolução sobre a Urn.cade e a Or€),.nizaçãoda Classe Operária.
Devo a Mois~s Vinhas ter-me chamado a atenção para a relev~ncia deste
texto.

8 - Cf. Voz Operária, de 11-9-1954 e 2-10-1954, reprodlzidosin
rone, op. cito pgs. 120-123 e 123-126.

E. Ca-

9 - Cf , os Lnf'o rme s pr onunc í.ad os por IIU' f; Car-Loe Prestes: Balanço do
CC do PC doB ao IV Congresso do pC eloTI, in Revista Problemas, nQ 64,
pc;s 47 c s cgs , No mesmo sentido o na I!WSlij[L obra e.?tão publicado" os Informes a,eCarlos Mariehella: O Pr oyr-ama do Partido, a.s eX eri snc as das
eleições de 3 de outubro e ao n.UC;~';::H:; tnrcfns pn ra a cal po.nha cLe t.o ra'l
de 1955, pgs. 206 e segs; àe Ely Brasil: O Programa do Partido e a ativicac3e dos comunistas na luta'pela unidade e a organização da classe operária, pgs 226 e segs; de Oto Santos: O Proe;rama do Partido, a questao
agrária, a.organização e a luta dos camponeses, pgs 244 e segs; de Au gusto Bento: O Programa do Partido e as +ar-ef'as da UJC, pgs. 225 e segs.
e de Iracema Ribeiro: o trabalho feminino - dever de todo o Partido,
pgs 225 e segs.
10 - Cf. Voz Operária, de 19-11-1955, reproduzido em E. Carone, op. c:i:t.,
pgs. 140-141.
10-A - O debate, iniciado em 6 de outubro de 1956, atrav~s de artigo
assinado por João Batista de Lima e Silva: Não se pode adiar uma discussão que já se iniciou em todas as cabeças ( cf. Imprensa Popular, de
6-10-1956), transcorreria at~ abril ae 1957, embora severamente limitado desde novembro de 1956.
11 - A prisão preventiva de Prestes foi revolgada em 19 de março de
1958 - cf. Imprensa Popular, 20-3-1958, encerrando illnasérie de medidas
semelhantes tomad.as em relação a outros dirigentes comu.YJ.istas.
Desde en"tão, e mesmo antes d i sso , os c omurd ot as gozariam de uma tolerancia
legal
de fato. Cf. depoimentos de J. Gorender e Apolonio de Carvalho, de fevereiro, 1986 e abril-julho, 1986, respectiv8.mente.
12 - Para a Dec La raçáo de IvIarçode 1958, cf , PCB: Vinte anos de poilií
tica ( 1958-1979) - Livraria Editora Ciênci2"s Humanas, SP, 1980, pg 3.
14 - Reflexão formulada pelo Prof. Marco Aur~lio Garcia no Ser.1inárioCEDEC - cf. nota 1.
15 - Para as resoluções do V ConBresso do PCB, de agosto de 1960, cf.
texto oric;inal, publicado em setembro de 1960, reproduzido in PCB: Vinte anos ••• op. cit., pago 39 e Documentos do Partido Comunista Brasilei-·
ro, Ed. Avante! Lisboa, 1976.
A

í

L

í,

A reportagem sobre o encerramento do Congresso ( chamado Convenção

3
respecti vamcn t e p
e nº 81, de 16 a

por raz o es lc~Clis) e as resoluções foram publicadas,
pelo SeTIé!.·
2::::,io
Novos RurlOs, nº 80, de 9 a 15-09-1960
22-09-196C.
16 - Cf . 2.r-ti[:c;;
7
r(~solur:ões e ent r-eva.s t.as publicados

em Novos Rumos ~

entre os ouaic

Os co~unistas

podemos

descatur:

Luis Carlos Prestes:

o novo [f '~rno, in Novos Rumos,

nº 136, de 15

Políticé'.sooY'e a criFe política

e o governo

mos, nº 143, cl e 3 a 9-11-1961;

2.

21-09-1961;

e

Iic soLuç ao

Janeo-Tancredo,

in Novos Hu-

Lui 3 Carlos P r· stes: A ação ur)j{l
a do s

trabalho.cores pode impedir a conc i.Li açao c ampo r um {';abineten['ccií,nal.i::.;
ta, in Novo~ Rumos,

nº 174, de 15 a 22-06 de 1962; Luis Carlos Prcs'bes:

Oposição ao L':VO e;abinete) in Novos Rumo s , nº 119, de 20 a 26-01-1962;
Os cornuni.st a s brasileiros definem sua po sí.ça o ante a grave situação do
país, in Novos Ru~os,

nº 185, de 31-8 a 6-09- 1962; Resolução

Políti-

ca dos comunist2.s, in Novos Humos, n~ 200, de 14 a 20-12-1962;
Ca r-Lo s Prestes:

IEinistério e Plano Trienal,

1 a 7 de fevereiro
produzido

in Cadernos

in ".;.Vinhas,

ção política

nacional,

de base - plata-

de Hoje, Edição Bandeiras,

op . ci, t., pcs 225-230;

1963, re-

Os comuní.stus e a situo.-

in Novos Rumos, nº 229, de 12 a 18-01 de 1963;

Os comun i s+a.e e a r-e compoe í.ç ao do governo,
13 a 19-12-1963;

in Novos Rumos, nº 207, de

de 1963; O Povo exige as reformas

forma cos comunistas9

Luis

Prestes

in Novos Rumos, nº 251, de

de novo na ABI ( comemoração

do 42º aniversá-

rio do PCB), in Novos Rumos, nº 264, de 20 a 26-03-1964.
tes textos

os comunistas,

coerentes

centrariam

sua at en cao na questão

com as resoluções

Em todos es-

de 1958-1960,

social e na cue st ao nacional,

do para um plano subã1terno o estudo e a proposição
quanto ~ democracia política.

ô

con-

eí.xari-

de alternativas

17 - As manchetes est amnada s em Novos Rumos, no decorrer de 1963 e 1964
est.áo .i.mpr-egnaô as do que chamamos de "retórica da v LcLonc í.e.'".
18 - O desLreparo
nizações

político

comunistas

mente marcante

no momento

Para a ORL_POLOF,

da POLOP
~ilitaDte,

Operária,

oper~rios

po L'iticos par-a o 11(~ríoc.1o

edição especial,

1981 c ta~b~m coleção

nº 2 a 13, de abril de 1962 a março de 1964.
corno a Carta dos Cem, Em defesa

c Mani f·C:3to-Frocramu.d e agosto de 1961 e, pn rn

mos, fevereiro
20 - Refira-8e

das orga-

e do PC do B arrter-í.o r-e s ao gol~'e de 196L1.

o PC do B, cf. documcrrtos básicos

do Partido

o conjunto

do golpe? ainda que tenha sido esnccinl-

cf. coLe çao de documentos

in Marxismo

do jornal política
Par-a

caracterizou

entre os c0ffiunistasdo pCB.

19 - Cf . os documentos
1961-1964,

e org~nico

de 1962.
ieurrlmente o debate

e diret6rios

estueantis

sobre a participação
que agitaria

OEi

do í.s últi-

nos sindico.tos

as dissid~ncias

do PCB,

4

a POLOP e o PC do B e suas respectivas dissidências depois de 1964.
21 - A autocrí tica ao esqueridsmo seria f'omr-u'l ada na Resoi1ução Polí tica do CC, de maio de 1965. Reproduzida in E. Carone, vol. 3, Ed. Difel,
8P, 1982, pg. 15
22 - Regra geraL, as organizações de vanguarda faziam das"entid.·-;des
de
ffiasfiu"me
os veículos de transmissão de suas pcr pectivas, inclusive,
em certos moraerrt os , fazendo dos congr-essos estudantis foros de discus"'ãode "Jroblemas que interessavam às vanGuardas. Cf., ne,te sentido, o
;:1e:'lOrável
debate, seguido de votação, sobre a a.Laança operário-camponesa-i est uô arrt í.L travaél.oem pleno Gontresso da UNE, em Vinhedo ( XXIX), em
juLho (:e 1967. Co:no exceção, regi:-3tre-sea tentativa, f'r-us t r-ada, de introduzir W1 novo conceito nas 'relações entre organizações de vanguarda
e crrt Lôad ee "de maae a'! , garantindo a estas autonomia em relação àqueas, ~resente na discussão que teve lu~ar entre a Dissidência da Guanabara e o PCBR, na Guanabara, em 1968.
23 - A dinâmica excludente das discussões e congressos do PCB tem sido
amplamente referida nos artigos e obras que estndam o PCB: cf., entre
outros, a série de artigos organi7Juda "Dela Prof. Morco Aurélio Garcia ,
n Jornal.um Tem)o, 1979-1980 e ar-t í.gos anr-. sentados às reuniões anua i.a
da ANPOCS pelo Prof. Michel Zaid~n.
24 - O Programa já era do conhecimento geral e foi aprovado unanimemente. Era voz corrente que o mesmo fora elaborado por "200 especialistas"
e conferido por Stalin em pessoa.
25 - O debate iniciou-se em 6-10-1956 ( cf. nota 10-A) e foi encerradono que se refere à ampla liberdade que o vinha caracterizando - pela Carta de Luis Carlos Prestes ao CC do PC do B, denominada cQrta--rolha, publicado. na Imprensa Popu Lar , de 20-11-1956. A Carta seria convertida emli
Resollção do CC - cf. Imprensa Popular, de 22-11-1956 - e propup~a a proibição de art gos que n80 respei t.a sseme "1) o internaciona1ismo proletário; 2) o marxismo-leninismo; 3) o Partido e seus pr-inc i p'ioa?",
26 - Cf. Danie1 Aarão Reis Filho e Jair Perreira de sá: Imagens da Remlução, Ed. Marco Zero, RJ, 1986, pgs. 54 e 117.
27 - Cf. idem, idem, pg 890
28 - Cf. para a \~R: Caminhos da Vaneuarda~ de Jamil, 1970; e para a ALN,
a coletsnea de documentos organizáda por Arlindo Lopes e, sobretudo,
" O papel da ação revolucionária na organização", reproduzido in DARF e
J~8, Imagens ••• pg 206
29 - Cf. o Congresso da VAR-Palmares, realizado em Teresópolis, em setembro de 1969, quando a disputa em torno dos dólares expropriados do
cofre da Sra. Benchimol~ quase degenera em conflito armado.
í
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30 - Cf., entre outras, as tentati VC:,8 frustradas de reagrupamento

que
se verificaram nos processos das Dissidências Universitárias do PCB,
em 1967, da formação do PCBR1 em 1967-1968 e da VAR-Palmares, em 1969-

1970.
31 - Cf , Declaração política da OC_~L_PO, in DARF_J'FS, Imagens. o. pg
287 e o depoimento de F~rico "Ernesto T{lnrtins",prestado ao Autor.
32 - A intervenção da ProfB. Maria Vitoria no Seminário-CBDEC ( cf. nota 1) enfatizou o carátér clientelistico da atividade do PTB que não se
liDit~ria, assim, à mera presença DO jogo eleitoralo Ainda que se aceite a valiG.ade deste regi.:::tro,esta atividade não-eleitoral não configur'ar-í.a , po r-ém , anc Lí.nuçào
pela " oré~;cH1ização
ei st e-aát ca dos trabalhadores manuais urbanos e rurais. 'I
33 - Agradeço a insist~ncia com que procuraram enfatizar este ponto a
?rofa• Maria Vitoria Benevides e os Profs. CarIos Nelson Coutinho e
Francisco Weffort no Seminário-CEDEC ( cf. nota 1), levando-me a explicitá~lo neste artigo.
34 - Cf. o conceito de "dinâmica popu!l.arabsolutista", in Nicolas Werth,
Etre cOlnmuniste en UH'S sous Staline, Ed. Gallimard-Julliard, Pari~,
1981. O fen5meno verificado na URSS ~ ~ stante diferonte do que ocorreu
no caso brasileiro, mas tem du s referências básicas em c mum: a submissão ao Estado e ao lider "providencial;.
35 - Francisco
effort, no Seminário-CSDEC ( cf. nota 1) lembrou, a mel
ver de forma pertinente, e citando o exemplo ingl~s, que o processo de
democratizaç~o de uma sociedade pas~a pelo fato de que a "questão demo crcÍtica" torna-se relevante para as classes doninantes, independentemente da profundidade que consigam estas classes conferir àquele pr-o cesso,
Nã,o par ece ter sido o caso do Brasil nos anos 50 e 60.
36- A Profa• Maria Vitoria Benevides. no Senln~rio-CEDEC ( cf. nota 1),
insistiu no car~ter autoritário da UDIJ e do P~D. Registre-se o caso da
UDN, partido dominante que mais agitava a questão democrática politica
entre 1946 e 1964.
37 - Cf. A. Dines e outros: Os Idos de Março e a Queda em Abril, Ed. José Alvaro, RJ, 1964, sobre o processo do golpe. Quase todos os autores,
jornalistas dos mais progressistas, insistiriam nos "excessos" 0 "errCB"
de Goulart. Pouco nai s tarde, todos se incorporariam na crítica aos militRres e seus "excessos".
38 - Cf. R. Débray: Revolución en Ia revolución? in Ensayos sobre América La t i.na , Ed. Era, Mexico, 3a cd çâo , 976, pgs. 163 e segs.
39 - Pode-se falar da tradição kautskysta-Ien'nista, já que Lenin reiv'inôi.cn em sua obra explici tn.mcnte a filinção ao gr~lnde teórico ale mão "quand o ainda não era um renegado" - Cf. Lenin: Que Fazer?
í
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